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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) recitou os primeiros versos da Surah Al-

jumma do Sagrado Alcorão em que Deus, Todo-Poderoso, prometeu a segunda vinda do Santo 

Profeta (sa). 

Huzoor, disse que o dia 23 de março é importante para a Comunidade Muçulmana Ahmadia, pois 

foi nesse dia que a Comunidade foi estabelecida. Todos os anos devemos nos lembrar do propósito 

do advento do Messias Prometido (as). Todos os ahmadis devem esforçar-se para participar das 

bênçãos de sua missão. Huzoor (aba) disse que, para fazê-lo, devemos antes de tudo nos reformar. 

Huzoor (aba) apresentou, então, algumas profecias do Messias Prometido (as) que foram 

cumpridas e continuam se cumprindo. Huzoor (aba) referiu-se ao Messias Prometido (as) quando 

afirmou que Deus, Todo-Poderoso, enviou o Santo Profeta (sa) em um tempo de completa 

escuridão e os encheu de luz espiritual. Deus, Todo-Poderoso, agora enviou Hazrat Mirza Ghulam 

Ahmad (as) - que era de ascendência persa - nesta era de escuridão para trazer a fé ao mundo mais 

uma vez. Huzoor (aba) disse que o Messias Prometido (as) defendeu o Islã mesmo tendo sido 

atacado de todas as direções. Estava destinado que o Messias Prometido (as) aparecesse entre os 

muçulmanos, conforme os versos acima mencionados e as palavras do Santo Profeta (sa). 

Huzoor (aba) mencionou outras profecias cumpridas, como os novos meios de transporte, os 

eclipses no mês do Ramadã, o aumento da publicação de livros, o aumento das facilidades para a 

humanidade e a destruição de certas vilas e cidades devido à ira de Deus. Foi nesta época que o 

Messias Prometido (as) foi profetizado a aparecer. Mas Huzoor (aba) mencionou como o Messias 

Prometido (as) seria semelhante a Jesus (as), pois ambos seriam rejeitados por seu povo porque 

apresentavam os ensinamentos puros de Deus. 

O Messias Prometido (as) demonstrou ao mundo que o Islã tem superioridade sobre todas as outras 

religiões. Mas quando ele apresentou isso aos muçulmanos, invés de agradecerem a Deus, eles 

ficavam furiosos e o amaldiçoavam. Huzoor (aba) disse que esse ainda é o caso hoje. Na verdade 

uma pessoa falsa teria sido destruída por toda a oposição enfrentada, mas Deus, Todo-Poderoso, 

estava, de fato, com o Messias Prometido (as) e o apoiou por toda parte e colocou amor por ele no 

coração das pessoas de todo o mundo.  

No final, Huzoor (aba) rezou para que todas as pessoas, especialmente os muçulmanos, pudessem 

compreender a mensagem e aceitar o Messias prometido (as) que veio para reavivar a fé. 

Ele também disse que deveríamos rezar pelos ahmadis do Paquistão e da Argélia, onde a situação 

continua a piorar para os ahmadis. Huzoor (aba) rezou para que todos os ahmadis sejam protegidos 

por Deus, Todo-Poderoso, mas enfatizou também que cada Ahmadi também deve se voltar para 

Deus, Todo-Poderoso, cumprir os direitos de Deus e da humanidade e deve formar um vínculo 

especial com Ele. 
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